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Z ak l ádac í  l is t i n a  

N adač n í ho fo n du  U ran  
 
 
 
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
datum narození: 16. 4. 1961 
bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 
 
a 
 
MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. 
datum narození: 12. 9. 1973 
bydliště: Malákova 10, Praha 8, PSČ: 186 00 
 
(dále jen společně „Zakladatelé“) 
 
tímto zakládají v souladu s § 395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nadační 
fond a činí toto zakladatelské právní jednání (dále jen „zakládací listina“). 
 

I. 
Název a sídlo 

1. Název nadačního fondu zní: „Nadační fond Uran“. 

2. Sídlem nadačního fondu je hlavní město Praha. 
 

II. 
Zakladatelé 

Zakladatelem nadační fondu jsou: 

a) prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., bydlištěm Střešovická 1011/37, Praha 6, 
PSČ: 162 00 a 

b) MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D., bydlištěm Malákova 10, Praha 8, PSČ: 186 00 

III. 
Účel nadačního fondu 

1. Nadační fond se zakládá za účelem podpory některých činností na Urologické 
klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol (dále 
jen „Klinika“), a to: 

a) podpory zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty 
Kliniky; 

b) zvyšování technické a materiální úrovně přístrojového a nástrojového 
vybavení Kliniky; 

c) podpory vědeckých a výzkumných projektů týkajících se (prevence), 
diagnostiky a léčby urologických onemocnění na Klinice anebo na 
spolupracujících pracovištích (včetně zahraničních), na kterých probíhají 
výzkumné projekty koordinované Klinikou; 
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d) podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod na Klinice; 

e) podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu Kliniky; 

f) podpory zpracování klinických dat z Kliniky, jejich vyhodnocování a 
prezentace odborné i laické veřejnosti; 

g) podpory vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od 
autorů uvedených v písm. e); 

h) zlepšování kultury nemocničního prostředí Kliniky. 

2. Pro plnění výše uvedeného účelu nadační fond zejména: 

a) soustřeďuje peněžení, materiální a další prostředky a zajišťuje jejich 
koncepční a ekonomické využití; 

b) organizuje vzdělávací a jiné obecné prospěšné akce; a 

c) poskytuje jednorázové příspěvky na projekty podporující a propagující 
nadační činnost. 

IV. 
Výše vkladu 

Zakladatelé vkládají do nadačního fondu peněžitý vklad v celkové výši 1000,- Kč 
(tisíckorun českých), a to každý ve výši jedné poloviny tohoto vkladu, a zavazují se 
splatit svůj vklad v plné výši před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do 
nadačního rejstříku. Splacený vklad se stává majetkem nadačního fondu ke dni 
vzniku nadačního fondu zápisem do nadačního rejstříku. 

V. 
Orgány nadačního fondu 

1. Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. 

2. Statutem nadačního fondu (dále jen „Statut“) mohou být zřízeny další orgány 
nadačního fondu; náplň jejich činnosti a způsob jednání a rozhodování určí 
Statut. 

VI. 
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. 

2. Správní rada je tříčlenná a prvními členy správní rady jsou: 

a) předseda správní rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., nar. 16. 4. 1961, 
bydlištěm Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00, 

b) místopředseda správní rady: MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D., nar. 12. 9. 1973, 
bydlištěm Malákova 10, Praha 8, PSČ: 186 00, a 

c) člen správní rady: MUDr. Marek Schmidt, FEBU, nar. 1. 2. 1972, bydlištěm 
Zachařova 2337, Hostivice, PSČ: 253 01. 

3. Za nadační fond jedná vždy předseda správní rady a jeden další člen správní 
rady; pro účely tohoto ustanovení se místopředseda správní rady považuje za 
člena správní rady. Podepisování se za nadační fond tak, že děje tak, že 
k napsanému, otištěnému, či jinak vyznačenému názvu nadačního fondu, nebo 
k otisku razítka, které obsahuje název nadačního fondu, připojí svůj podpis 
osoba oprávněná jednat za nadační fond. 
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4. Funkční období člena správní rady je sedmileté s výjimkou prvního 
místopředsedy správní rady, u něhož je funkční období šestileté, a prvního člena 
správní rady, u něhož je funkční období pětileté. Zanikne-li členovi správní rady 
funkce před uplynutím funkčního období, je funkční období nového člena 
správní rady sedm let. Své členy volí správní rada sama. Členem správní rady 
může být zvolen pouze zaměstnanec Kliniky, a to i opakovaně. V případě zániku 
pracovního poměru člena správní rady ve vztahu ke Klinice může správní rada 
takového člena správní rady odvolat. 

5. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
První zasedání správní rady po vzniku nadačního fondu svolá její předseda tak, 
aby se konalo do 30 (třiceti) dnů od vzniku nadačního fondu. Na prvním 
zasedání správní rada přijme Statut. 

6. Správní rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční 
většina jejích členů, neurčují-li obecně závazný právní předpis nebo Statut jinak. 
Správní rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných 
členů, neurčují-li obecně závazný právní předpis nebo Statut jinak. Při hlasování 
má každý člen správní rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy správní rady.  

7. O přijetí a změně Statutu rozhoduje správní rada jednomyslně; ke změně 
Statutu si správní rada vždy vyžádá vyjádření dozorčí rady. 

8. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady; Statut může 
připustit rozhodování správní rady per rollam (včetně e-mailu) nebo konání 
zasedání správní rady s pomocí prostředků elektronické komunikace. Statut 
může určit, k jakým rozhodnutím správní rady se vyžaduje předchozí nebo 
následný souhlas některého orgánu nadačního fondu. 

VII. 
Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu. 

2. Dozorčí rada je tříčlenná a prvními členy dozorčí rady jsou: 

a) předseda dozorčí rady: Ing. Jan Vrba, nar. 3. 6. 1937, bydlištěm Na Čihadle 
873/24, Praha 6, PSČ: 160 00, 

b) místopředseda dozorčí rady: JUDr. Jiří Stadler, nar. 6. 8. 1949, bydlištěm 
Švejcarovo náměstí 2660/3, Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 155 00 

c) člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Hořínek, nar. 31. 7. 1950, bydlištěm Nad 
Soutokem 271, Psáry, PSČ: 252 44 

3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Zanikne-li členovi dozorčí rady 
funkce před uplynutím funkčního období, je funkční období nového člena 
dozorčí rady pět let. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada na návrh 
zakladatelů nadačního fondu a není-li jich, na návrh správní rady. Člen dozorčí 
rady nemusí být zaměstnancem Kliniky, do funkce může být zvolen i opakovaně. 

4. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční 
většina jejích členů, neurčují-li obecně závazný právní předpis nebo Statut jinak. 
Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných 
členů, neurčují-li obecně závazný právní předpis nebo Statut jinak. Při hlasování 
má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy dozorčí rady.  
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5. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady; Statut může 
připustit rozhodování dozorčí rady per rollam (včetně e-mailu) nebo konání 
zasedání dozorčí rady s pomocí prostředků elektronické komunikace. Statut 
může určit, k jakým rozhodnutím dozorčí rady se vyžaduje vyjádření některého 
orgánu nadačního fondu. 

6. Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady 
neučiní předseda správní rady. 

7. Dozorčí rada zejména 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 
příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem; 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu; 

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, 
zakládací listinou a Statutem; 

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 
odstranění; 

e) vyjadřuje se k návrhům na změnu Statutu; 

f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své 
kontrolní činnosti. 

8. Statut může stanovit, že  

a) dozorčí rada má právo požádat o účast na zasedání správní rady a 
předkládat své návrhy; 

b) k poskytnutí nadačního příspěvku, jehož výše přesáhne stanovenou částku, 
se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady. 

VIII. 
Správce vkladů 

Správcem vkladů je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., bydlištěm Střešovická 1011/37, 
Praha 6, PSČ: 162 00 

IX. 
Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu 

1. Nadační fond poskytuje příspěvky z majetku nadačního fondu (dále jen 
„nadační příspěvky“) buď na základě žádosti podané žadatelem v rámci 
vyhlášeného výběrového řízení nebo na základě vlastního posouzení potřebnosti 
podpory projektu či záměru a dohody s autorem či nositelem takového projektu 
(záměru). 

2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty formou daru, návratné finanční 
výpomoci nebo bezúročné půjčky či půjčky se smluvním úrokem nižším, než je 
bankovní úvěrový úrok v době poskytnutí této formy nadačního příspěvku, 
zapůjčení věci formou půjčky nebo výpůjčky, bezplatného licenčního využívání 
nehmotného majetku nebo formou poskytnutí jiného majetkového prospěchu. 

3. Správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku po posouzení souladu 
záměru s účelem nadačního fondu. Podrobnosti poskytování nadačních 
příspěvků upraví Statut. 
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X. 
Přeměna a zrušení nadačního fondu 

1. Správní rada může po předchozím vyjádření dozorčí rady za podmínek a 
způsobem stanoveným zákonem rozhodnout o změně právní formy nadačního 
fondu na nadaci anebo o sloučení s jiným nadačním fondem či nadací, pokud 
bude majetek tohoto nadačního fondu použit v souladu s účelem tohoto 
nadačního fondu. 

2. Nadační fond se zrušuje v případech a způsobem uvedených obecně závazným 
právním předpisem.  

XI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Statut upraví dále zejména pravidla pro: 

a) omezení podnikatelské činnost nadačního fondu, obezřetného investování a 
dalšího hospodaření s majetkem nadačního fondu; 

b) způsob odměňování členů správní rady a dozorčí rady; 

c) omezení nákladů nadačního fondu; 

d) zpracování a zveřejnění výroční zprávy. 

2. Pozbude-li některé ustanovení této zakládací listiny platnosti vzhledem ke 
změně právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení 
této zakládací listiny v platnosti. 

3. Právní poměry neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, především občanským zákoníkem. 

4. Náklady spojené se založením a vznikem nadačního fondu budou hrazeny 
z prostředků nadačního fondu. 

5. Zakladatelé v souladu s § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob prohlašují, že souhlasí se svým zápisem a zápisem 
svých osobních údajů do nadačního rejstříku. 

 

V Praze dne  
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
  

MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. 
 
 


